
 
 
 

 
Notulen van de afdelingsvergadering op 30 januari 2006 
 

1. Welkom voor het nieuwe lid Henk Bruining die zich voorstelt. 
 

2. Notulen 12 december 2005: 
Onderdeel 1: akkoord 

 
Onderdeel 2: plan N241 is dubieus door de plaatsing van de rotondes waardoor 
de aanwonenden zich in allerlei bochten moeten wringen en veel moeten 

omrijden willen zij op een adequate wijze van de weg gebruik maken. Het werkt 
onveiligheid in de hand. Daarnaast is het een spectaculair duur en star project. 

Alle mailing hierover gaat naar Hans Boot. 
Via Bas Vijn gaan we op zoek naar een Gedeputeerde die fietsvriendelijk is. We 

sturen hem/hen de Nieuwe Banden. 
De betreffende gemeenten hebben van Charles een brief ontvangen en hebben 
beloofd er aandacht aan te besteden. 

 
Onderdeel 3: N248: het oude plan is van tafel maar het nieuwe plan levert ook 

problemen op bij de bewoners van de Stolpen. Echter, aanpassingen van dit plan 
zijn niet te verwachten. De stukken komen naar Charles. 

 
Onderdeel 4: de partijprogramma’s van de politieke partijen in Schagen zijn 
binnen. Na de verkiezingen is meer actie van de Fietsersbond nodig. 

 
Onderdeel 5: vraag aan Ingrid van Loon (landelijk bureau): waar blijft ons geld? 

Wij willen adverteren in een plaatselijke krant. Ook moeten er nu plannen worden 
ontwikkeld voor volgend jaar. 

Financieel verslag is goedgekeurd. 
 
Onderdeel 6: akkoord. 

 
Onderdeel 7: Hans Boot heeft in de commissievergadering het woord gedaan. Er 

is stevig gesteggel over de mandaatstelling en er is een motie van de VVD om het 
Marktplan weg te stemmen. Iemand gaat naar de vergadering op 31 januari. 
 

Onderdeel 8: Charles zendt nog brieven naar Vomar en Gemeente. 
 

Onderdeel 9: akkoord. 
 

Notulen zijn verder goedgekeurd. 
 
3. Menisweg-problematiek. Ingrid Buis heeft een radio-interview gehad met RTV-

NH. De kruisingen in de Menisweg zijn niet gevaarlijk, dat is wel het gedrag van 
de automobilist in deze. Het is een kruising in een 30km-zone en de fietsers 
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hebben daar dus voorrang. Dit is bij wet zo geregeld. Het op juiste wijze 

uitvoeren van Duurzaam Veilig is de enig juiste oplossing. Er wordt een reactie 
naar de krant gestuurd. 

 
4. Plannen 2006. 

‘Mobiliseer de achterban’ maar hoe? 
➢ via de bladen (Schager Weekblad? Zondagsblad?) via advertenties of stukjes? Er 

wordt een stukje gemaakt dat voor 7 maart moet wordt geplaatst. 

➢ Flyers maken en uitdelen? Deze zijn duur door dubbelzijdige druk en goede 
kwaliteit. 

➢ Koppeling aan een ‘referendum’ over de haalbaarheid van onze plannen? 
➢ Boodschappen op de fiets (Makado) 

➢ Inventarisatie maken van de 30km-zone? 
➢ Plattegrond Schagen maken met veilige fietsroutes naar de scholen? 
➢ Verlichtingsactie in September? 

 
5. Volgende vergadering:  over Nieuwe Banden en de site 

Op 13 maart bij Hans Boot, Noord 101 Schagen   Tel. 213236 
 

6. Rondvraag:  complimenten voor het werk van Charles 
 


